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INTRODUCCIÓ
Aquest treball té la finalitat d’oferir una guia comparativa de les novetats i
modificacions que la nova Llei Catalana de Cooperatives (Llei 12/2015), presenta en
relació a la legislació anterior, avui derogada (Llei 18/2002, modificada pel Decret llei
1/2011 de 15 de febrer).
Aquest treball consta de dues parts:
A la primera, mitjançant l’índex de la nova Llei, ressaltem els articles nous i els
modificats amb lletres negretes.
A la segona, analitzem el contingut de les novetats i modificacions de cadascun dels
articles de nova redacció o modificats, seguint els següents criteris:
a) Comparem tant sols aquells articles que han sofert alguna modificació, indicant
entre parèntesi i amb lletres negretes l’article corresponent a la nova Llei, i al
costat, entre claudators i amb lletres cursives l’article corresponent a la llei
derogada. Quan és tracta d’un article nou així ho indiquem.
b) Les modificacions o novetats en el contingut de cada article s’indiquen amb
lletres negretes, i el text que es manté de la llei anterior, amb lletres cursives.
c) Els títols, comentaris o aclariments s’indiquen amb lletres normals.
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I.- VISIÓ SINÒPTICA DELS ARTICLES NOUS I MODIFICATS

Títol I. De les societats cooperatives
Capítol I. Disposicions generals
Art. 1. Objecte
Art. 2. Definicions
Art. 3. Ambit d’aplicació
Art. 4. Denominació
Art. 5. Operacions amb terceres persones
Art. 6. Seccions de cooperativa
Art. 7. Web corporatiu
Art. 8. Publicacions en el web corporatiu
Art. 9. Comunicacions per mitjans electrònics
Art. 10. Mesures d’igualtat
Capítol II. Constitució i registre
Art. 11. Constitució i personalitat jurídica
Art. 12. Cooperatives de primer grau i segon grau
Art. 13. Constitució de la societat
Art. 14. Societat cooperativa irregular
Art. 15. Assamblea constiuent
Art. 16. Contingut mínim del estatuts socials
Art. 17. El Registre de Cooperatives
Art. 18. Actes d’inscripció obligatoria
Art. 19. Principis del Registre de Cooperatives
Art. 20. Inscripció. Procediments ordinari i exprés
Art. 21. Efectes de la inscripció
Capítol III. Règim social
Art. 22. Socis
Art. 23. Tipus de socis
Art. 24. Socis comuns
Art. 25. Socis de treball
Art. 26. Socis col·laboradors
Art. 27. Socis temporals
Art. 28. Situació del soci en excedència
Art. 29. Admissió com a soci
Art. 30. Tipus de baixa de soci
Art. 31. Baixa voluntària
Art. 32. Baixa obligatòria
Art. 33. Baixa disciplinària per expulsió
Art. 34. Procediment de qualificació de la baixa de soci
Art. 35. Efectes econòmics de la baixa
Art. 36. Disciplina social
Art. 37. Instructor
Art. 38. Drets del soci
Art. 39. Dret d’informació
Art. 40. Límits i garanties de l’excercici del dret d’informació
-5-

Art. 41. Obligacions dels socis
Capítol IV. Òrgans de la societat
Art. 42. Òrgans socials
Secciò primera. L’assemblea general
Art. 43. Competències i tipus d’assamblees
Art. 44. Convocatòria
Art. 45. Altres tipus de convocatòria
Art. 46. Constitució de l’assamblea
Art. 47. Adopció d’acords
Art. 48. Dret de vot
Art. 49. Vot per representació
Art. 50. Assemblees generals mitjançant delegats
Art. 51. Acta
Art. 52. Impugnació dels acords socials de l’assemblea general
Secció segona. Administració de la cooperativa
Art. 53. El consell rector
Art. 54. La presidència
Art. 55. Composició del consell rector
Art. 56. Vigència del càrrec, efectes i representació
Art. 57. Funcionament
Art. 58. Delegació de facultats i apoderaments
Art. 59. Responsabilitat
Art. 60. Efectes de l’acció de responsabilitat
Art. 61. Impugnació dels acords del consell rector
Art. 62. La direcció o gerència.
Art. 63. Prohibicions i incompatibilitats comunes al consell rector i la
direcció
Art. 64. Conflicte d’interessos
Secció tercera. La intervenció de comptes i el comité de recursos
Art. 65. Intervenció de comptes
Art. 66. Auditoria de comptes
Art. 67. Nomenament de l’auditor pel Registre de Cooperatives
Art. 68. Comité de recursos
Capítol V. Règim econòmic
Art. 69. Responsabilitat dels socis pels deutes socials
Art. 70. Capital social
Art. 71. Aportacions obligatòries
Art. 72. Aportacions dels nous socis
Art. 73. Aportacions voluntaries
Art. 74. Interessos
Art. 75. Transmissió de les aportacions
Art. 76. Prestacions i finançament que no integren el capital social
Art. 77. Deute subordinat, títols participatius i obligacions
Art. 78. Comptailitat i determinació dels resultats
Art. 79. Tipus de resultats comptables
Art. 80. Deduccions específiques
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Art. 81. Aplicació dels excedents
Art. 82. Imputació de pèrdues
Art. 83. Fons de reserva obligatori
Art. 84. Destinació i disponabilitat del fons de reserva obligatori
Art. 85. Fons d’educació i promoció cooperatives
Capítol VI. Els llibres de comptabilitat
Art. 86. Documentació social i comptable
Art. 87. Comptabilitat
Art. 88. Dipòsit dels comptes anuals
Capítol VII. Modificació dels estatuts socials i fusió, transformació, dissolució i
liquidació de les societats cooperatives
Art. 89. Modificació dels estatuts socials
Art. 90. Fusió
Art. 91. Projecte de fusió
Art. 92. Convocatòria de l’assemblea general de fusió
Art. 93. Informació sobre la fusió
Art. 94. Acord de fusió
Art. 95. Dret de separació dels socis
Art. 96. Dret d’oposició dels creditors
Art. 97. Escriptura i inscripció de la fusió
Art. 98. Fusió especial
Art. 99. Escissió
Art.100. Transformació d’una societat cooperativa en un altra persona
jurídica
Art.101. Transformació en societat cooperativa
Art.102. Dissolució
Art.103. Reactivació de la cooperativa
Art.104. Nomenament de liquidadors
Art.105. Competència dels liquidadors
Art.106. Adjudicació de l’haver social
Art.107. Operacions finals
Art.108. Declaració de concurs
Capitol VIII. Classes de cooperatives de primer grau
Art.109. Classificació
Secció primera.Cooperatives agràries
Art.110. Definició i objecte
Art.111. Regulacions especials
Art.112. Successió del soci titular
Secció segona. Coopertatives marítimes, fluvials o lacustres
Art.113. Objecte i àmbit
Secció tercera. Cooperatives d’assegurances
Art.114. Definició
Secció quarta. Cooperatives de consumidors i usuaris
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Art.115. Objecte
Art.116.Altres activitats productives
Art.117. Condició de majoristes
Secció cinquena. Cooperatives de crèdit
Art.118. Objecte i requisits
Art.119. Reemborsament d’aportacions
Art.120. Vot plural
Secció sisena. Cooperatives d’ensenyament
Art.121. Objecte
Secció setena. Cooperativa d’habitatges
Art.122. Objecte
Art.123. Característiques
Art.124. Règim econòmic
Art.125. Transmissió d’habitatges
Art.126. Possibilitat d’existència de fases
Art.127. Auditoria externa
Secció vuitena. Cooperatives santitàries
Art.128. Objecte i normes aplicables
Secció novena. Cooperatives de serveis
Art.129. Objecte i normes aplicables
Secció desena. Cooperatives de teball associat
Art.130. Objecte
Art.131 Límits a la contractació
Art.132. Règim de treball
Art.133. Període de prova per l’admissió de nous socis
Art.134. Suspensió o baixa dels socis treballadors
Art.135. Continuïtat dels socis treballadors en el cas de cessament
d’activitats
Secció onzena. Cooperatives integrals
Art.136. Cooperativa integral
Capítol IX. Cooperatives de segon grau
Art.137. Objecte
Art.138. Socis
Art.139. Característiques
Art.140.Normativa aplicable
Capítol X. Convenis intercooperatius i altres formes de col·laboració econòmica
de les cooperatives
Art.141. Convenis intercooperatius
Art.142. Altres formes de col·laboració econòmica
Capítol XI. Condicions de les cooperatives
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Art.143. Consideració d’una cooperativa com d’iniciativa social
Art.144. Condició d’una cooperativa com a entitat sense ànim de lucre
Títol II. De les federacions i la Confederació de Cooperatives de Catalunya
Art.145. Disposicions generals
Art.146. Naturalesa i legislació aplicable
Art.147. Federacions de cooperatives
Art.148. Confederació de cooperatives de Catalunya
Títol III. De la administració pública i el cooperativisme
Capítol I. Inspecció, règim sancionador i desqualificació .
Art.149. Inspecció de cooperatives
Art.150. Infraccions
Art.151. Sancions
Art.152. Prescripció
Art.153. Desqualificació de les cooperatives
Capítol II. Promoció cooperativa
Art.154. L’administració i el foment cooperatiu
Art.155. Mesures especials i foment cooperatiu
Títol IV. Del Consell Superior de la Cooperació
Capítol I. Consell Superior de la Cooperació
Art.156. Naturalesa jurídica
Art.157. Competències
Capítol II. Conciliació, mediació i arbitratge
Art.158. Conciliació, mediació i arbitratatge
Títol V. De la jurisdicció i competència
Art.159. Jurisdicció i competetència
.
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II.- DETALL de les NOVETATS i MODIFICACIONS

1.- Respecte a les disposicions generals (Títol I, capítol I).


Definicions (art.2) – [article nou].









Activitat cooperativitazada.
Bestreta laboral.
Excedent cooperatiu.
Retorn.
Seccions de cooperatives.
Reglament de règim intern.
Fons de reserva obligatori (FRO).
Fons d’educació i promoció cooperativa (FPEC).



Denominació (art.4) – [art.3].
Es suprimeix la menció a la responsabilitat ilimitada, que desapareix.



Web corporatiu (arts 7 i 8) – [articles nous].
Dona la posibilitat de la creació del web corporatiu i la seva finalitat.



Comunicacions electròniques (art.9) – [article nou].
Dona la posibilitat de la seva creació



Mesures d’igualtat entre homes i dones (art.10) – [article nou].

2.- Respecte a la constitució i registre (Tít. I, cap. II).


Nombre mínim de socis (art.12) – [art.7].
 Cooperatives de primer grau : un mínim de dos socis [abans eran
tres] que duguin a terme l’activitat cooperativitzada(durant el cinc
primers anys com a màxim, després han de ser mínim de tres),
excepte les cooperatives de consumidors i usuaris, que han d’esser
integrades per un mínim de deu persones físiques sòcies.
 Cooperatives de segon grau: dues persones jurídiques, una de les
quals , almneys, ha d’ésser una cooperativa en actiu.

* En el contingut mínm dels estatuts (art.16) [art.11]..
* Es suprimeix:
 La durada.
 El règim de responsabilitat dels socis pels deutes socials
 Les causes de dissolució.
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 La menció als membres del consell rector amb poders de
representació
 La participació intercooperativa
* Exigeix major concrecció:
-- En els diversos tipus de socis, requisits d’admissió i baixa; els supòsits
baixa justificada ; els drets i obligacions del socis . Atribució del vot
plural ponderat.
 Aportació mínima al capital social segons els tipus de socis ,
estblint les aportacions que puguin donar interès.
 Respecte als socis treball, en les cooperatives que no siguin de
treball associat o les de segon grau, fixar el mòduls d’equivalència
per asegurar-ne la participació equilibrada i equitativa en les
obligacions i drets socials, tant polítics com econòmics.
 La regulació dels òrgans de govern, tant els obligatoris, com els
facultatius previstos.


Actes d’inscripció obligatòria en el Registre de Cooperatives (arts.18 i 19)
[arts.13 i 15].
 Es obligatòri l’inscripció de la creació, supressió, modifacació i el
trasllat del web corporatiu.
 Publicitat registral de les dades identificatives dels que ocupen
càrrecs de les cooperatives.



Procediment exprés d’inscripció (art.20) – [artcle nou].
 Es aplicable tant sols a les cooperatives agràries, de consumidors i
usuaris, de serveis, i de treball associat, amb un nombre de socis
no superior a deu.
 Formalitat: adoptar el model d’estatuts aprovat pel conseller
competent.
 Eficàcia: resolució pel Registre de Cooperatives en el termini de dos
dies, i en tot cas aplicació del silenci positiu.

3.- Respecte al règim social (Tít. I, cap. III).


Persones que poden ser socis (art.22) – [art.17].
A més de les persones físiques i jurídiques (públiques o privades), o poden
ser també:
-- Les comunitats de béns, si ho permet la classe de cooperativa o
l’activitat.
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 Les herències jacents, en el cas de socis col·laboradors.


Tipus de socis (art.23) – [article nou].





Socis comuns.
Socis de treball.
Socis col·laboradors.
Socis temporals.

Es suprimeix el tipus de soci excedent, malgrat permetre la situació
d’excedència d’un soci


Definició socis comuns (art.24) – [article nou].
Els vinculats amb la cooperativa mitjançant un vincle de durada
indeterminada i que duen a terme l’activitat cooperativitzada.



Regulació socis de treball (art.25).- [art.27,a].
La Llei permet que el estatuts o el reglament de règim intern regulin el
Règim jurídic d’aquest tipus de soci, respectant el límits de la propia Llei



Novetats en el socis col·laboradors (art.26).- [27,c].
La col·laboració pot consistir:
 En activitats de de caràcter auxiliar, secundari, accesori o
complementari a l’activitat cooperativitzada principal,
 o només en l’aportació de capital.
El règim jurídic dels socis col·laboradors pot ser diferent (ho fixaran el
estatuts) en funció a les diferents modalitats posibles de participació en
l’objecte social cooperatiu.
S’han d’establir criteris que permetin una ponderada i equitativa
participació en els drets i obligacions socioeconòmics de la cooperativa.
Les aportacions al capital social són les que determinen els estatuts o
l’acord de l’assamblea [la llei derogada (art.27,c, apartat cinqué)
contemplava el pacte entre les parts].
No se’ls pot obligar a subscriure noves aportacions ni incrementar les
que se’ls va exigir de subscriure en adquirir la condició de soci.
Els que només aportin capital, poden estar privats del dret de vot.
Si gaudeixen del dret de vot poden formar part del òrgans socials,
péro en cap cas ocupar la presidència,
Els que només aporten capital poden rebre el interés pactat i participar
en el excedents i assumir les pèrdues.
El màxim a repartir d’excedents, entre el socis col·laboradors es el 45%,
i es farà proporcionalment al capital desemborsat.
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Poden passar a socis col·laboradors els altres tipus de socis que per causa
justificada no puguin realitzar definitivament l’activitat cooperativitzada
i no demanin la baixa o la situació d’excedència.


Característiques del socis temporals (art.27).- [article nou].
 Estableixen vincles de durada derterminada, que no pot excedir de
cinc anys.
 El conjunt de socis temporals no pot excedir a un terç del conjunt
de socis comuns.
 Gaudeixen dels mateixos drets que els altres socis, peró l’aportació
al capital social no pot excedir del 50% de l’exigida a la resta de
socis.
 La devolució del capital social, al extingirse la vinculació, pot
demorarse fins un any, amb abonament de l’interés legal del diner
 Transcurregut el termini de vinculació pot optar per adquirir la
condició de soci de durada indefinida.



Situació del soci en excedència (art.28) – [art.27,b].
Requisit: Que no pugui realitzar
cooperativitzada per causa justificada.

temporalment

l’actvitat

Opció: Si ho preveuen els estatus pot passar a soci col·laborador.
Limitacions: No ser membres dels órgans rectors; no tenen dret a
retorn cooperatiu; no tenen dret de vot a l’assamblea, peró sí de veu.


Admissió com a soci (art.29)- [art.18].
Procediment:
 Sol·licitud per escrit al consell rector.
 El consell rector ha de resoldre en el termini de tres mesos.
 Ha de resoldre per escrit i donar-ne compte a l’assamblea .
 Si no ho fa dins aquest termini s’enten aceptada per silenci positiu.
Impugnacions:
 Contra l’admissió
L’acord d’admissió pot ser impugnat, amb audiència previa
preceptiva de la persona interessada, si ho estableixen els estatuts.
Els estatuts han de determinar el nombre de socis, la forma i el
termini per fer la impugnació . Si transcurre el termini de tres mesos
sense que s’hagi notificat la resolució de la impugnació, aquesta
s’entén desestimada.
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 Contra la denegació
En el termini d’un mes davant l’assamblea general o el comité de
recursos.
S’ha de resoldre en el termini de tres mesos, amb audiència de
l’interessat, si no ha fa s’enten desestimat el recurs.
 Causes de denegació de l’admissió
La denegació ha de ser motivada. Només es pot basar por motius
basats en la Llei o en els estatuts socials o por imposibilitat tècnica,
accidental o estructural, degudament acreditada, derivada de
condicions economicofinanceres, organizatives o tecnològiques de
l’entitat.


Baixa voluntaria (art.31; 1,2 i 3 )- [art.19].
 Preavís no superior a sis mesos.
 Període màxim obligatori de permenència 5 anys.
 La sol·licitud de baixa es considera feta des del moment de la
recepció per part de la cooperativa.



Baixa voluntaria justificada (art.31; 4).[art.19].
Supòsits:
 Si s’ha complert el período mínim de permanència a la
cooperativa i el termini de preavís.
 En el supòsits establerts pels estatuts.
 Si el consell rector la considera justificada.
 La resta de supòsits que tipifica la Llei, amb el requisits
corresponents.



Baixa voluntaria no justificada (art.31,5) – [art.19].
 Incompliment preavís.
 Incompliment período de permenència.



Facultats del consell rector (art.31,6)- [art.19].
Si es planteja un supòsit no especificat pels estatuts ni previst per la Llei, el
consell rector ha de resoldre motivadament la consideració de baixa
justificada o no justificada, En el cas que n’aprecii baixa justificada, no són
aplicables els terminis de permenència i preavís que s’hagin establert.



Baixa obligatoria (art.32) – [art.19,2]
 La baixa obligatoria sempre es considera justificada
Ha de ser declarada , amb audiència de l’interessat, pel consell rector
per iniciativa propia o a instància de la persona interesada o de
qualsevol altre soci.
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 L’acord del consell rector es recurrible davant l’assamblea general o
el comité de recursos en el termini d’un mes.


Baixa disciplinària per expulsió (art.33) – [art.21,1,a].
L’expulsió només es pot fonementar per la comissió d’una falta tipificada
como molt greu, mitjançant apertura d’un expedient disciplinari i amb
audiència de la persona afectada.



Qualificació de la baixa ( art.34) – [art.21,2].
 Es competencia del consell rector.
 Ha de resoldre en el termini de tres mesos desde la sol·licitud
mitjançant escrit motivat.
 Si no hi ha resol·lució en aquest termini, es considera que la baixa
voluntaria és justificada (silenci positiu).
 Contra la resolució del consell rector és pot recorrer, en el termini
d’un mes, davant l’assamblea general o el comité de recursos.
 L’assamblea disposa de sis mesos per resoldre.
 El comité de recursos disposa de tres mesos per resoldre.
 En tots dos casos, si no resolen dintre el terminis corresponents,
s’entén que el recurs ha estat estimat. (silenci positiu).



Efectes econòmics de la baixa (art,35)- [20].
 Penalització: els estatus poden establir en cas de baixa les següents
deduccións sobre les aportacions al capital social
 Baixa injustificada el 20%
 Expulsió 30%



Disciplina social ( art 36) [art.21].
 Òrgan sancionador, en principi el consell rector, peró els estatus
poden preveure un òrgan específic.



Instructor ( art.37) [art.22.
- Els estatuts socials poden establir el nomenament d’un instructor
perquè col·labori amb el consell rector, o amb l’òrgan a que els
estatuts socials atribueixin la potestat sancionador, en la tramitació
dels expedients sancionadors.



Drets dels socis (art.38) – [art.23].
 No hi han més restriccions en l’exercici dels drets que els derivats
d’un procediment sancionador o de les exigències de la bona fe.
 Suspensió dels drets en els següents supòsits:
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.

> No estar al corrent de les obligacions econòmiques
 No participar en les activitats cooperativitzades
 Deixar de cumplir els requisits exigits per tenir la condició de
soci
 La suspensió de drets no pot afectar al dret d’informació, el
d’assistència a la asamblea amb veu.
 La suspensió fineix en el moment en que el soci normalitza la seva
situació.


Límits i garanties de l’excercici del dret d’informació (art.40) - [art.25].
 El consell rector pot negar la informació si perjudica als interessos
socials o si la petició constitueix una obstrucció reiterada o un
abús manifest per part dels socis sol·licitants.
 Les excepcions no procedeixen si la sol·licitud ,feta en asamblea,
ho és per la meitat dels vots presents o representats, i en la resta de
supòsits, si així ho acorda el comité de recursos o, si no n’hi ha,
l’assamblea com a conseqüencia del recurs interposat pels socis
sol·licitants de la informació
 El 3% dels socis (la llei anterior establia un 10%) o un mínim de
cent si la cooperativa en té més de mil, poden sol·licitar per escrit al
consell rector tota la informació que considerin necessària sobre la
marxa de la cooperativa
 La negativa del consell rector a donar informació pot ser recurreguda
davant la jurisdicció ordinaria o resolta mitjançant arbitratge o
mediació.



Obligacions dels socis (art.41)- [art.26].
 Els socis responen davant la cooperativa amb llur patrimoni
personal, present o futur , de l’incompliment o el compliment
defectuós de les obligacions socials corresponents que per llur
naturalesa no s’extingeixin amb la pérdua de la condició de soci.

4.- Respecte als òrgans de la societat (Tít. I, cap. IV).


Òrgans socials necessaris (art.42)- [article nou].
 L’assamblea general
 El consell rector,

* Òrgans socials facultatius
Els estatus poden preveure l’existència d’altres òrgans socials (exemple:
inteventors de compres, comitè de recursos, comité disciplinari etc.).
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5.- Respecte a l’assamblea general (Tít. I, cap. IV, secció 1ª).


Modificacions (art.43) – [art.29].
 Competència per la reactivació de la cooperativa.
 Deixa de ser competencia exclusiva: l’admissió de finançament
voluntari dels socis..
 Pot ser, (si ho estableixen els estatuts), competència del consell
rector: la creació, la incorporació o la separació d’una cooperativa de
segon grau, i també la creació, la incoporació o la separació d’una
societat cooperativa europea.
 Cel·lebració fora de termini: és válida igualment, peró els membres
del consell rector responen dels perjudicis que s’en puguin derivar
per el socis i la cooperativa.



Convocatòria (art.44) – [art.30}.
 Forma
 Mitjans telemàtics.
 Mjtançat al web corporatiu.
 Si la cooperativa té més de cinc cent socis mitjançant anunci
a una una publicació de màxima difusió en el àmbit de la
cooperativa..
 En tot cas en el tauló d’anuncis en el domicili social.
 Ordre del dia
El consell rector resta obligat a incloure en el ordre del día de la
següent asamblea que s’hagi de convocar els assumptes que hagi
sol·licitat per escrit:
 El 10 % del socis
 O un mínim de 100 socis en cooperatives de més de 1000
 Un mínim de 500 socis en cooperatives de més de 10.000
 Un mínim de 1.000 socis en cooperatives de més 100.000



Altres tipus de convocatòria (art.45) – [art.31].
 El consell rector ha de convocar l’assamblea general extraordinària
quan ho sol·licitin:
 El 10 % del socis
 O un mínim de 100 socis en cooperatives de més de 1000
 Un mínim de 500 socis en cooperatives de més de 10.000
 Un mínim de 1.000 socis en cooperatives de més 100.000



Constitució de l’assamblea (art.46) - [art.32].
 Els estatuts poden establir el procediment que l’assamblea general es
pugui reunir mitjançant videoconferència o altres mitjans de
comunicació, sempre que quedi garantida la identificació dels
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assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat
d’intervenció en les deliberacions i l’emissió de vot. En aquest cas,
s’enten que la reunió es duu a terme en el lloc on es troba la persona
que la presideix.
 L’assamblea general o el consell rector poden autoritzar l’assistència
sense dret de vot de qualsevol persona la presència de la qual
sigui d’interès per el bon funcionament de la cooperativa. Els
estatuts poden indicar a quin d’aquests dos òrgans de la societat
atribueix aquesta competèencia; Si no diuen res els estatus s’enten
que la competència correspon al consell rector


Adopció d’acords (art.47) – [art 33].
L’acció de responsabilitat contra els membres del consell rector i la
revocació d’algun càrrec social requereixin la votació secreta i la majoria
favorable de la meitat més un un dels vots dels assistents, si constava en
l’ordre del dia , o la majoria de la meitat més un dels vots socials, si no
hi constava.



Dret de vot (ar.48) – [art.34].
 Vot plural
 Excepte: cooperatives de treball associat i de consumidors i
usuaris.
 Ponderat en funció a la seva activitat cooperativitzada.
 Els estatuts han de fixar amb claredat els criteris de
proporcionalitat.
 En cap cas el nombre de vots d’un soci pot ésser superior
al 20% del total de vots socials.
 En les cooperatives formades únicament per dues persones
els acords s’han d’adoptar per unanimitat.
 Informació, prèvia a la celebració de l’assamblea sobre el nombre
de vots socials.
La cooperativa ha de posar a disposició dels socis la informació
sobre el nombre de vots socials que correspon a cada soci, o bé en
el web corporatiu o bé en el domicili social de la cooperativa des
del moment de l’anunci de la convocatòria de l’assamblea. Els
socis poden sol·licitar al consell rector les correccions pertinents
fins 24 hores abans de l’assamblea.
 Cooperatives amb diferents tipus de socis.
El nombre total de vots dels diferents tipus de socis que no duen a
terme l’activitat cooperativitzada i dels que tenen un vincle de
durada determinada amb la cooperativa no pot superar el 40%
de la totalitat dels vots socials . Aquest 40% en cap cas pot
representar la meitat dels vots dels socis comuns presents y
representats en cada assamblea .
 Cooperatives de segon grau.
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En cap cas, un soci pot disposar de més del 50 % dels vots socials.
El conjunt de socis que no siguien cooperatives poden en, cap cas,
tenir la majoria de vots socials.


Vot per representació (art.49) –[art.35].

Els estatuts poden establir el vot per representant. . Cada representant només
pot tenir dos vots delegats. [en la Llei dedroga només era un].


Assamblees mitjançant delegats (art.50) –[art.36].
Afegeix la següent disposició:
Per regular el nombre de delegats que cal escollir per cada junta
preparatòria i el nombre de vots que representin a l’assamblea general,
els estatuts han d’atenir-se necessàriament a criteris de proporcionalitat



Acta (art.52) – [art.37].
 Si intervé el notari en el aixacament del acta, els seus honoraris són
càrrec de la cooperativa.
 Quan els acords siguin inscribibles, s’han de presentar al Registre de
Cooperatives, dins dels sis mesos següents a l’aprovació de l’acte,
els documents necessaris per la inscripció sota la responsabilitat del
consell rector.

6.- Respecte al consell rector (Tít. I, cap. IV, sec. 2ª).


La presidència (art. 54,2) – [art.40].
- Només poden ocupar la presidència els socis que duen a terme
l’activitat cooperativitzada



Composició (art.55) – [ art.41]
Els estatuts poden preveure l’existencia de membres que no siguin socis,
els quals en cap cas poden superar en nombre la quarta part del total de
membres del consell rector.
El nombre mínim de membres no pot ser inferior a tres, excepte en el cas de
cooperatives de dos socis, en que estarà format per aquests dos
membres.
Els estatuts han de fixar la presidència i la secretaria.
En les cooperatives constituïdes per dos o tres socis, aquests es
constitueixen alhora en consell rector i en asamblea general.
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Vigència del càrrec, efectes i representació (art.56) – [art.42].
Duració del càrrec:
no superior a cinc anys i poden ésser reelegits
consecutivament una sola vegada, llevat que l’assamblea general en
decideixi la reelecció per més temps.
Excepcionalment, el consell rector pot designar amb caràcter
provisional un substitut d’un membre quan aquest hagi de cessar per
causa de força major i no hi hagués cap suplent nomenat. En tot cas en
la primera asamblea que es convoqui cal que es ratifiqui el nomenament
del substitut pel temps que li restava de mandat el substituït o s’acordi el
cessament del substitut i el nomenament d’un nou soci com a membre
del consell rector..



Funcionament (art.57) – [art.43].
El president del consell rector és l’encarregat de fer la convocatòria de
la reunió del consell, a iniciativa pròpia o a iniciativa de qualsevol
membre del consell. En les cooperatives amb tres o més socis, si la
sol·licitud no és atesa en el termini de deu dies, la reunió pot ésser
convocada directament pel membre del consell rector que ho demani
sempre que s’hi adhereixi un terç dels membres del consell rector.
El consell rector es pot reunir per videoconferència o per altres mitjans
de comunicació, sempre que quedin garantides la identificació dels
assistents , la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir
en les deliberacions i l’emissió del vot. En aquest cas, s’enten que la
reunió es duu a terme en el lloc on es troba la persona que la presideix.
El consell rector s’ha de reunir, com a mínim un cop al trimestre, llevat
que l’assamblea determini una periodicitat més llarga en els estatuts,
que en qualsevol cas ha de ser inferior a un any.



Delegació de facultats i apoderaments (art.58) – [art.44].
El consell rector pot delegar les facultats relatives al tràfic empresarial
ordinari de la cooperativa en un dels seus membres o en més d’un i també
por acordar d’atorgar apoderaments a favor d’un tercer que no en
sigui membre.
Encara que hagi delegat facultats o atorgat apoderaments, el consell
rector continua sent el titular de les facultats delegades i és responsable
davant la cooperativa, els socis i tercers de la gestió portada a terme pels
membres delegats. Aixó no obstant, la persona en qui es deleguen les
facultats és responsable davant la cooperativa i els socis, en els termes
que estableix el Codi Civil.
La nova llei introdueix com indelegables , les següents facultats
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< Nomenar o destituir la persona que ocupa la direcció o gerència
< Distribuir els càrrecs del consell rector.
< Decidir el trasllat del domicili social, dins el terme municipal ,
d’acord amb l’article 89.


La direcció o gerència (art.62) – [art.48].
- Competència per la creació, correspon a l’assamblea general.
- Competencia pel nomenament, correspon al consell rector



Prohibicions incompatibilitats comunes al consell rector i la direcció
(art.63)-[art.49].
Entre les que establia la llei anterior, la nova hi afegeix:
- Els jutges o magistrats i qualsevol persona afectada per
una incompatibilitat legal.
- Els menors d’edat no emancipats.
- Les persones judicialment incapacitades.
- Les persones que per raó del càrrec que ocupen, no es
poden dedicar a activitats econòmiques lucratives, llevat
que es tracti de cooperatives sense ànim de lucre.

7.- Respecte a la intervenció de comptes i el comité de recursos (Tít. I; cap. IV,
sec. 3ª).


Intervenció de comptes (art.65) – [art.51.
Pasa a ser un òrgan facultatiu i en nombre senar: Els estatuts pòden
preveure l’existència d’interventors de comptes i, si escau, de suplents,
sempre en nombre senar. Els interventors i els suplents poder ésser socis
o no ser-ho i els nomena l’assamblea general.
Si hi ha més d’un interventor de comptes, en el cas que discrepin poden
emetre informe seperadament.



Auditoria de comptes (art. 66) – [art.52].
Modifica el percentatge de vots socials per demenar-la, pasa del 15% al
10%.
Les federacions i confederacions de cooperatives s’han de sometre en tot
cas al règim d’auditoria de comptes.
Si la distribució del resultat es fa de manera diferenciada en cadascuna
de les seccions de la cooperativa, els comptes anuals s’han de sotmetre al
règim d’auditoria.
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Les despeses i els honoraris originats per l’auditoria són a càrrec de la
societat cooperativa. Si l’auditoria es fa per sol·licitud d’un nombre de
socis o per acord de l’assamblea general, la societat en pot repercutir el
cost en el consell rector si la comptabilitat verificada ha incorregut en
vicis o irregularitats greus o essencials.


Nomenament de l’auditor pel Registre Central de Cooperatives (art.67)[article nou].
1.- El Registre Central de Cooperatives pot nomenar un auditor per fer
la revisió dels comptes anuals d’un determinat exercici, en els supòsits
següents:
a) Si l’assamblea general no ha nomenat oportunament els auditors.
b) Si hi ha manca d’acceptació, renúncia o altres motius que fan
imposible que l’auditor nomenat porti a terme les seves funcions.
2.- Poden fer la petició de nomenament d’auditor al Registre Central de
Cooperatives el consell rector i les altres persones legitimades per a
sol·licitar l’auditoria.
3.- El nomenament de l’auditor pel Registre Central de Cooperatives
s`ha de dur a terme amb els requisits i el procediment que s’estableixi
per reglament.
4.- Les despeses i els honoraris originats per l’auditoria són a càrrec de
la societat cooperativa en els termes establerts `per l’article 66.4.

8.- Respecte al règim económic (Tít. I, cap. V).


Responsabilitat dels socis pels deutes socials (art.69) – [art.54].
S’hi afageix el següent final: …sens perjudici de les responsabilitats de
què, si escau, hagin de respondre en els termes que estableix l’article 41
3 i 4.



Capital social (art.70, apartats 1 al 6) – [art. 55].
1. La cooperativa es constitueix amb un capital social mínim de 3.000
euros. Les aportacions dels socis, incloses les relatives al capital social
mínim, poden esser dineràries o no dineràries. Les aportacions no
dineràries han d’esser expresades en béns o drets patrimonials
susceptibles de valoració econòmica.
2. El capital social mínim de 3.000 euros, o d’una quantitat superior
establerta pels estatuts socials ha d’ésser totalment subscrit i
desemborsat.
3. Si l’aportació del capital social mínim és dinerària el desemborsament
s’ha d’acreditar davant del notari que atorgui l’escriptura pública de
constitució, mitjançant la certificació del dipòsit emesa per l’entitat
corresponent. També cal aquesta acreditació en el cas que augmenti
4. En l’escriptura pública de constitució s’han de descriure les
aportacions no dineràries amb les dades registrals, si escau, i la
valoració en euros que s’els atribueix.
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5. En el cas d’aportacions no dineràries, els membres del consell rector
n’han de fixar la vàlua sota llur responsabilitat i responen solidariament
de la vàlua fixada i de llur realitat. No obstant aixó, el consell rector
queda exempt d’aquesta responsabilitat si sotmet la valoració de les
aportacions no dineràries a informe d’una persona experta
independent, en el qual se n’han de descriure les aportacions
esmentades, les dades registrals, si escau, i la valoració econòmica.
L’acció de responsabilitat prescriu al cap de cinc anys d’ençà del
moment en que s’ha fet l’aportació. Pel que fa al lliurament, al
sanejament per evicció i a la transmissió de riscos, s’ha de aplicar el que
desposa l’article 64 del text refós de la Llei de societats de capital,
aprovat per Reial decret legislatiu 1/2010, del 2 de juliol
6. El capital social és constituït per les aportacions obligatories i
voluntàries dels socis, les quals s’han d’acreditar mitjançant títols o
llibretes de partipació nominatius o per altres mitjans previstos
estatutariament


Capital social (art.70 apartats 7 al 9)- [art.55 bis].
Aquests apartats són pràcticament iguals que l’article 55 bis de la llei
derogada.



Aportacions obligatòries (art.71)- [art.56].
Es modifica el apartat 1 en els termes que s’indica.
1, Els estatuts socials han de fixar l’aportació obligatòria mínima per
adquirir la condició de soci de la cooperativa, que pot ésser diferent per
cadascun dels tipus de socis o per cada soci en proporció a l’activitat
cooperativitzada desenvolupada o compromessa. Tota aportació al
capital social que excedeixi de l’aportació obligatòria per a ésser soci es
considera aportació voluntària.



Aportacions dels nous socis (art.72)- [art.57].

Es modifica l’apartat 1, ambs els subapartats a) i b) en els següents termes:
1. A fi d’actualitzar l’import de l’aportació obligattòria fixada pel text
estatutari d’acord amb el que disposa l’article 71.1, els estatuts socials
poden establir els criteris que ha de seguir l’assamblea per fixar anualment
les aportaciones obligatòries dels nous socis. En el cas que no hagi aquesta
previsió estatutària, l’assamblea general ha de fixar anualment la quantia
de les aportacions obligatòries dels nous socis tenint en compte, excepte per
els socis col·laboradores els limits següents:
a) La quantia de les aportacions no pot excedir les aportacions obligatòries
inicials i succesives del socis de més antiguitat, actualitzades segons l’index de
preus al consum, i, si escau, incrementades de resultes de regularitzacions de
balanços i de la imputació de retorns cooperatius.
b) La quantia de les aportacions no pot ésser inferior a l’import mínim
escripturat per les aportacions al capital social.
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Aportacions voluntàries (art.73)- [art.58].
Aquest article queda modificat en els següents termes::
1.L’assamblea general i si ho preveuen els estatuts socials, el consell
rector poden acordar l’admissió d’aportacions voluntàries al capital social
que han d’ésser desemborsades en el termini i condicions que estableixi
l’arcord d’admissió. Si l’admissió l’acorda el consell rector, la retribució
que s’estableixi per les aportacions no pot ésser superior a la de les
últimes aportacions voluntàries acordades per l’assamblea general o, si
no n’hi ha, a la de les aportacions obligatòries.
2. Si els estatus ho estabeixen i ho sol·licita el soci titular de les
aportacions el consell rector pot decidir la conversió d’aportacions
voluntàries en obligatòries. També pot decidir la conversió
d’aportacions obligtòries en voluntàries quan les aportacions s’hagin de
reduir per a adecuar-se a l’activitat cooperativa que dugui el soci.



Aplicació dels excedents (art.81) – [art.66].

.
Aquest article ha sigut modificat en el següents termes:
a) Amb caràcter general el 20% al fons de reserva obligatori (en la
llei derogada era el 30) i el 10% al fons d’educació i promoció
cooperatives.
b) El 100% dels excedents de les plusvàlues obtingudes per
l’alienació dels elements de l’immobilitzat material o de
l’immobilitzat intangible, segons l’article 79.2.f al fons de
reserva obligatori, amb la limitació dels resultat cooperatiu
procedent de les plusvàlues de l’exercici.
3.En cas d’optar per comptabilitzar conjuntament els resultats de la
cooperativa un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa
d’exercicis anteriors, i abans de la consideració de l’impost de
societats, s’ha de destinar, almenys, el percentatge previst pels
resultats cooperatius.
4. Fetes les dotacions a què fan referència els apartats 1,2 i 3, la
quantitat restant, un cop satisfets els impostos exigibles, s’ha
d’aplicar, de conformitat amb el que estableixen els estatuts o acordi
l’assamblea general ordinària, de la manera següent:
….


Imputació de pèrdues (art.82)- [art.67].
Aquest article es modifica en els següents termes:
1. Els estatuts han de fixar els criteris per la compensació de pèrdues . Ès
válid imputar-les a un compte especial per amortitzar-les amb càrrec a
futurs resultats positius, dins el termini màxim que permeti la
legislació tributària específica.
2…a) Fins el 50% de les pèrdues es poden imputar al fons de reserva
obligatori.Aquest percentatge es pot incrementar en el cas, i en la
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mateixa proporció, que s’hagi dotat el fons de reserva obligatori en un
percentatge superior al mínim legalment establert.
c) Les cooperatives sense ànim de lucre poden imputar totes les pèrdues
al fons de reserva estatutari irrepertible de l’article 144.a.


Fons de reserva obligatori (art.83)- [art.68].
Es suprimeix l’apartat 1 de la llei derogada.



Destinació i disponibilitat del fons de reserva obligatori (art.84)- [article
nou].
1. El fons de reserva obligatori, destinat a la consolidació, el
desenvolupament i la garantia de la cooperativa, no es pot repartir
entre els socis, excepte en els supòsits que els estatuts socials
estableixin que té un caràcter parcialment repertible. La
repertabilitat en cap cas no pot superar el 50% del fons repartible a
que fa referència l’apartat 2. En les cooperatives sense ànim de lucre
definides per l’article 144 en cap cas es pot preveure el caràcter
repartible dels fons de reserva obligatori.
2. El caràcter repartible del fons de reserva obligatori només és
aplicable amb relació als fons de reserva generats a partir de
l’inscripció en el Registre de Cooperatives de la modificació
d’estatuts que estableixi aquest caràcter. En tot cas, són de
naturalesa irrepartible els fons de reserva generats per la
cooperativa abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei.
3. El repartiment de fons de reserva obligatori només pot tenir lloc en
el moment de la liquidació de la cooperativa o en el cas de
transformació en altre tipus de societat. Tanmateix, en el cas de la
transformació, el fons només es pot repartir en forma de
participacions o accions de la nova societat en funció de l’activitat
cooperativitzada.
4. Aprovat el caràcter repartible o no repartible dels fons de reserva
obligatori, aquest no es pot modificar de nou fins passats cinc anys
de l’anterior acord i, en cap cas, no té efectes jurídics el canvi de
criteri de no repartible a repartible quan s’acordi la liquidació o
transformació de la cooperativa dins dels tres anys següents a
l’última modificació.
5. Tanmateix i sens perjudici del que estableix l’article 100.12, quan
una cooperativa acordi transformar-se en una entitat sense ànim de
lucre d’interés general, el seu patrimoni inclòs al fons de reserva
obligatori, es pot traspassar en bloc al patrimoni de la nova persona
jurídica, un cop els socis disconformes han exercit llur dret de
separació. En tot cas, la nova entitat s’ha de dedicar a finalitats
anàlogues a les de la cooperativa que ha acordat la transformació .



Fons d’educació i promoció cooperatives (art.85)- [art.69].
Com a destí d’aquest fons, s’inclouen les següents activitats:
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c)La promoció d’activitats culturals, professionals i assistencials
per als socis de la cooperativa, els seus treballadors, l’entorn local
i la comunitat en general, i també la difusió del cooperativisme.
f) Les accions que fomenten la resposabilitat social empresarial,
incloses les de foment d’una igualtat de gènere efectiva.
g) La promoció de la creació de noves empreses cooperatives i el
creixement de les cooperatives ja constituïdes mitjançant
aportacions dineràries a les federacions de cooperatives o a
entitats sense ànim de lucre dedicades al foment del
cooperativisme, perquè aquestes els ofereixin vies de
finançament.

9.- Respecte als llibres i la comptabilitat (Tít. I; cap. VI).


Documentació social i comptable (art.86) – [art.70].
1. Les cooperatives han de portar legalitzats, en la forma que
reglamentariament es determine, en ordre i al dia els llibres
següents:
a) El llibre de socis i llurs participacions socials. El llibre ha
d’especificar la identificació dels socis, els diferents tipus de socis i,
si escau, les seccions a què pertanyen, juntament amb la data
d’admissió i de baixa. Pel que fa a les aportacions al capital social,
s’ha de fer constar, almenys, la naturalesa, les successives
transmissions, l’actualització i el reemborsament.
b) El llibre o llibres d’actes de l’assamblea general, del consell rector i,
siescau, de les assamblees preparatòries o de secció i dels altres
órgans col·legiats que tingui la cooperativa.
c) i d) restan iguals que en la llei derogada.

2.- Nova redacció: Les cooperatives podeen presentar els llibres al Registre
de Cooperatives per mitjans electrónics, en els termes que s’estableixi per
reglament.
El punt 3 corresponent a aquest article de la llei derogada, queda sumprimit


Dipòsit dels comptes anuals (art.88) – [art-72].
L’últim punt i seguit de l’article corresponent de la llei derogada queda
redactat de la següent manera: La coopertativa que no estigui obligada a
fer auditar els comptes, si te previst la figura de l’interventor de
comptes, ha
d’aportar els comptes anuals amb l’informe de
l’interventor.
Apartat de nova redacció: 2. Els comptes anuals es poden presentar al
Registre General de Cooperatives per mitjà de documents informàtics
garantits anb les corresponents signaturas electròniques reconegudes,
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d’acord amb els formularis i en les condicions que es determinin per
reglament.
10.- Respecte a la modificació dels estatuts socials i fusió, escissió,
transformació, dissolució i liquidació de les societats cooperatives.(Títol I,
capítol VII).


Modificació dels estatus socials (art.89)- [art. 73].
La nova llei suprimeix el segon punt de l’article corresponent de la llei
derogada.



Fusió (art.90) – [art.74]
El punt 1 queda redactat de la següent manera: Les societats cooperatives
es poden fusionar en una nova o bé absorbir una societat cooperativa o
més d’una. La inscripció de la fusió de societats cooperatives en el
Registre de Cooperatives s’ha d’adequar, en el supòsit de fusió pròpia,
als tramits establerts per a la constitució d’una cooperativa i, en el
supòsit de fusió per absorció, als tràmits establerts per la modificació
d’estatuts socials
S’introdueix el punt 2, amb el següent contingut: Les societats cooperatives
en liquidació poden participar en una fusió sempre que no hagin
començat el reemborsament de les aportacions al capital social als socis.
El punt 3 de la nova llei, queda igual que el punt 2 de la llei derogada.



Convocatòria de l’assamblea general de fusió (art 92) – [art.76]
Article de nova redacció: L’assamblea general que ha d’aprovar la fusió
ha d’esser convocada pels consells rectors de cadascuna de les
cooperatives que participen en la fusió d’acord amb el que estableix
l’article 44.1. En tot cas, cal anunciar la convocatòria en els domicilis
socials respectius.



Informació sobre la fusió (art.93) – [art.77].
El primer paràgraf queda redactat així: En publicar l’anunci de
convocatòria de l’assamblea general que ha d’aprovar la fusió o en el
moment de fer la comunicació individual d’aquest anunci als socis, el
consell rector ha d’inserir en el web corporatiu inscrit en el Registre,
amb posibilitat de descarregar-los i imprimir-los, o, si no tingués web,
posar a disposició dels socis en el domicili social, els documents següents:
Es modifica el redactat del apartat c) que queda redactat així: Els comptes
anuals dels tres darrers exercicis de les cooperatives que participen en la
fusió i, si escau els informes dels interventors de comptes.

- 27 -

S’hi afegeixen els apartats e) i f) amb els següents redactats:
d) Els estatuts socials vigents de les cooperatives participants en la
fusió.
f) El projecte d’escriptura de constitució i estatuts socials de la nova
societat o, si es tracta d’una absorció , el text íntegre dels estatuts de la
societat absorbent, incloent-hi destacadament les modificacions que s’hi
hagin d’introduir.


Acord de fusió (art 94) – [art.78].
Els apartats 1,3, i 4 són iguals tant en la llei deregoda com en la nova. El
apartat 8 de la nova llei correspont al 7 de l’antiga.
Per tant els que es modifiquen són:
2. L’acord de fusió s’ha d’aprovar amb el vot favorable de les dues
terceres parts dels nombre de vots socials dels assistents, i no pot
modificar el projecte de fusió.
5. Un cop adoptat l’acord de fusió,aquest s’ha de publicar en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un diari de gran difusió en el
territori on tingui el domicili social cadascuna de les cooperatives
participants en la fusió.A l’anunci s’hi ha de fer constar el dret dels socis
i dels creditors a obtenir el text íntegre de l’acord adoptat i del balanç de
fusió, i també el dret d’oposició que correspon als creditors.
6.- La publicació a que es fa referència l’apartat 5 no és necesària si
l’acord ha estat comunicat individualment per escrit a tots els socis i
creditors, mitjançant un procediment que n’asseguri la recepció en el
domicili que figuri en la documentació de la societat.



Dret de separació dels socis (art.95)- [art.79].
Termini per excercir el dret de separació: un mes desde la publicació del
darrer anunci o, si escau de la comunicació per escrit.
Garantia del reemborsament de les aportacions del article 70,7 a.
Termini pel reemborsament: cinc anys.



Dret d’oposició dels creditors (art.96)- [art.80].
Termini: un mes desde la publicació del darrer anunci, o en el cas de
comunicació per escrit a tots els socis i creditors, de l’enviament de la
comunicació a l’últim soci o creditor.



Escriptura i inscripció de la fusió (art.97)- [art.81].
En l’apartat 2 a continuació del punt final, i com punt i seguit s’hi afegeix:
En el supòsit establert pel segon incís de l’article 94,5, a més d’aquestes
manifestacions, s’ha d’indicar que l’acord de fusió ha estat notificat de
manera fefaent i efectiva als socis i creditors. Si la documentació relativa
a la fusió ha estat publicada en el web corporatiu, la inserció i la data de
la fusió s’han d’acreditar mitjançant certificació del consell rector.Igual
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acreditació ha d’emetre, si escau, el consell rector pel que fa al temps i a
la documentació que ha estat a disposició dels socis al domicili social.
L’apartat 5, té aquesta nova redacció: Els patrimonis de les cooperatives
que es dissolguin, que no entren en liquidació, s’ha de traspasar en bloc
a la nova societat cooperativa que es creï o a l’absobent, la qual ha
d’assumir tots els drets i obligacions de les entitats dissoltes, per
successió universal.


Escissió (art.99)- [art.83]

Nova redacció:1. La coperativa es pot escindir pels mitjans següents:
a) L’extinció de la cooperativa sense liquidació prèvia, amb la
distrbució dels seus socis i la divisió del seu patrimoni en dues o més
parts, les quals es traspasen en bloc a un altra o altres cooperatives
de nova creació o són absorbides per una altra o altres cooperatives
ja existents, a les quals resten adscrites els socis a partir d’aquest
moment.
b) La segregació d’una o diverses parts del patrimoni i dels socis de la
cooperativa, sense extinguir-se, traspassant en bloc la part segregada
i adscrivint els socis a una o ediverses cooperatives de nova creació o
ja existents.
c) La cessio a altres entitats no cooperatives d’una o diverses parts del
patrimoni, sense dissolució ni liquidació, traspassant en bloc una
part o més d’una d’aquestes entitats no cooperatives. En aquest
supòsit són aplicables les disposicions d’aquesta llei relatives a la
transformació d’una societat cooperativa en un altra persona
jurídica.
2.El projecte d’escissió, a més de les qüestions enumerades pel projecte de
fusió, ha d’incloure la designació detallada i, si escau, el repartiment
concret dels elements de l’actiu i passiu que s’han de transmetre a les
societats beneficiàries, i també els socis que s’han de transferir a les
societats resultants o absorbents i les participacions que els corresponguin
en el capital de les societats beneficiàries.
3. Si una entitat beneficiària no compleix una obligació asumida per ella
mateixa per raó de l’escissió, responen solidariament del compliment
d’aquesta obligació les restants entitats beneficiàries fins a l’import de
l’actiu net atribuït en l’escissió a cadascuna d’elles. Si la societat escindida
no ha deixat d’existir com a conseqüència de l’escissió, aquesta mateixa
societat és responsable de la totalitat de l’obligació.
4. Sens perjudici de les particularitats que estableix aquest article,
l’escissió de cooperatives es regeix per les normes reguladores de la fusió o
la transformació aplicables, i els socis i els creditors de les societats
participants poden excercir els mateixos drets.


Tranformació d’una societat cooperativa en un altra persona jurídica
(art.100)- [art.84]

.
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Publicitat: 3. L’acord de transformació d’una societat cooperativa s’ha de
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un diari de
gran difusió a Catalunya.La publicació no es necesaria si l’acord ha estat
comunicat individualment per escrit a tots els socis i creditors
mitjançant un procediment que n’asseguri la recepció en el domicili que
figuri en la documentació de la societat. Aquest acord no es pot portar a
terme fins passat un mes de la data del darrer anunci o, si s’escau, de la
darrera comunicació.
Acords de l’assamblea: 4 …. L’assamblea general ha d’aprovar amb l’acord
de transformació , els requisits que la legislació aplicable exigeix per la
constitució de la nova societat, i també el balanç tancat el dia abans
d’aquest acord, que ha d’haver estat actualitzat i verificat per l’auditor de
comptes, o alternativament el balanç tancat i auditat del darrer exercici,
sempre que hagi estat tancat dins dels sis mesos anteriors a la data en
què s’hagi fet l’assamblea que ha de resoldre sobre la transformació i
que, abans de l’acord, s’hagin aprovat els comptes anuals. Si el balanç
anual no compleix aquest requisit, cal que l’auditor de la societat faci un
informe complementari. En tot cas, el balanç ha d’estar a disposició del
socis, des del mateix dia en què es fa la convocatòria de l’assamblea
general, bé mitjançant la publicació en el web corporatiu, inscrit en el
Registre de Cooperatives , amb possibilitat de descarregar-lo i imprimirlo, bé en el domicili social si no té cap lloc web corporatiu inscrit.
Documents acompanyar a l’escriptura: 6. Ha d’anar acompanyada també
del balanç auditat en els termes establerts per l’apartat 4. Si l’acord de
transformació s’ha comunicat individualment en els termes de l’apartat
3, l’escriptura pública ha d’indicar que l’acord de transformació ha
estat notificat de manera fefaent i efectiva als socis i creditors.
Reemborsament de les aportacions dels socis: 8….cinc anys
Destí dels fons no repartibles: 10. En el moment d’aprovar, els estatuts
social o bé l’assamblea general han d’establir com es garanteix el dret a
percebre els fons no repartibles a les entitats que hauren d’esser
destinatàries dels imports a que fa referència l’article 106,1 d, en el cas que
es liquidés la cooperativa en lloc de transformar-se. Aquesta obligació no
és aplicable en el cas que la cooperativa es transformés en una entitat
sense ànim de lucre d’interès general i per a finalitats anàlogues i
l’assamblea hagi acordat el traspàs en bloc del patrimoni de la
cooperativa a la nova entitat.


Dissolució (art.102) – [art.86].
Inclou una nova causa de dissolució:
h) La no incorporació d’un tercer soci, en les cooperatives constituïdes
amb dos socis, en el termini i en la forma que estableix l’article 12,1.
Publcitat: a més de publicar un anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, cal publicar-ne també en un diari de gran difusió a Catalunya.
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En la llei derogada eran dos diaris.


Reactivació de la cooperativa (art.103)- [article nou].
1. En qualsevol moment, l’assamblea general pot adoptar un acord de
reactivació de la cooperativa, sempre que s’elimini la causa que va
motivar la dissolució, voluntària o por desqualificació, que es
mantinguin tots els requisits necessaris per a ésser cooperativa i que
encara no s’hagi iniciat el reemborsament de les aportacions als socis.
2. L’acord de reactivació s’ha d’adoptar amb els requisits i la majoria
establerts per la modificació dels estatuts i s’ha de publicar en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i un diari de gran difusió de
Catalunya.
3. El soci disconforme amb l’acord de reactivació de la cooperativa pot
donar-se de baixa voluntària per causa justificada i té dret al
reemborsament de les seves aportacions al capital social en el termini de
cinc anys.
4.La reactivació no es constitutiva fins que se n’ha fet la inscripció en el
Registre de Cooperatives.



Nomenament de liquidadors (art.104)- [art.87].
Entre les persones legitimades per demenar la dissolució i liquidació judicial,
s’inclou: Tenen, en tot cas, la condició d’interessades, als efectes d’aquest
precepte, les entitats designades als estatuts com a destinatàries de
l’haver sobrant en cas de liquidació o la federació de cooperatives a la
qual podria haver estat asociada la cooperativa pel tipus d’activitat
cooperativitzada que duia a terme.



Adjudicació de l’haver social (art.106) – [art-89]
Aquest article queda redactat així:
Per adjudicar l’haver social d’una cooperativa se n’ha de respectar, en tot
cas, íntegrament, el fons d’educació i promoció cooperatives. Aquest es
posa a disposició de l’entitat que designi l’assamblea general per a la
promoció i el foment del cooperativisme, o a disposició de l’entitat
asociativa en la qual estigui integrada la cooperativa. Posteriorment,
s’ha de procedir segons l’ordre següent:
a) Saldar els deutes socials.
b) Reintegrar els socis llurs aportacions al capital social, actualitzades
quan s’escaigui.
c) Aplicar o distribuir els fons de reserva voluntari de carácter
repartible, si n’hi ha, d’acord amb el que estableixin els estatuts
socials o, si no n’hi ha, amb el que hagi acordat l’assamblea general.
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Si s’opta pel carácter parcialment repartible dels fons de reserva
obligatori, el percentatge disponible del fons, un cop fetes les
operacions de les lletres a i b, es reparteix , d’acord amb l’article 84,
entre els socis atenent el temps de permanencia a la cooperativa, que
ha d’esser de cinc anys com a mínim, i també segons l’activitat
desenvolupada a la cooperativa.
d) L’haver líquid sobrant, si n’hi ha, es posa a disposició de l’entitat
asociativa representativa del sector cooperatiu, de la cooperativa, de
l’entitat d’interés general sense ànim de lucre o de l’entitat pública
que treballin per finalitats socials del territori o que es designi per
acord de l’assamblea general. En aquest cas:
1er. Les entitats adjudicatàries han de dedicar el patrimoni rebut a la
promoció i al foment del cooperativisme, llevat que sigui una
cooperativa, cas en el que ha de donar-li la destinació a què fa referència
l’apartat 3er.
2n. Si no hi ha cap entitat designada com a beneficiària del liquid
sobrant,l’import d’aquest sobrant s’ha de destinar a la federació de
cooperatives a la qual podria haver estat asociada la cooperativa pel
tipus d’activitat cooperativitzada que desenvolupava i, si no n’hi ha, a
l’òrgan de la Generalitat que tingui atribuïda la competencia en materia
de cooperatives, per la promoció i el foment del cooperativisme.
3er. Si l’entitat designada com a beneficiària del liquid sobrant és una
cooperativa, aquesta ha d’incorporar l’import rebut al fons de reserva
obligatori.
4t. Si l’entitat designada com a beneficiària del liquid sobrant és una
entitat associativa representativa del sector cooperatiu, ha de destinar
l’import rebut al foment i a la promoció del cooperativisme, i
especificar-ne la destinació en la memoria dels comptes anuals junt amb
el detall de la destinació de les altres quantitats quantitats que hagi
pogut percebre en concepte de fons d’educació i promoció cooperatives.
Els apartats e) i 2 d’aquest article restan igual que els de la llei derogada
.


Operacions finals (art.107) – [art.90].
L’apartat 4 es veu modificat en el següent sentit:
Un cop aprovat el balanç final, els liquidadors han de fer efectiva
l’adjudicació de l’haver social, d’acord amb el que desposa l’article 106.Els
liquidadors han de sol·licitar en l’escriptura pública de liquidació o, si
s’escau, en l’escriptura de dissolució i liquidació de la cooperativa la
cancel·lació dels assentaments referents a la societat liquidada en el
Registre de Cooperatives i tenen el deure de conservar els llibres i els
documents relatius al tràfic de la cooperativa durant el termini de cinc
anys a comptar de la data de l’assentament de cancel·lació de la
cooperativa.



Declaració de concurs (art.108)- [art.91]
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Es modifica la rúbrica de l’article que en llei derogada era: Suspensió de
pagaments i fallides.
Explicita que la inscripció de resolució judicial en virtud de la qual es
considera incoat el procediment concursal, s’ha d’anotar en el Registre de
Cooperatives, a petició de l’autoritat judicial.

11.- Respecte a les classes de cooperatives de primer grau (Tít. I, cap. VIII).


Classificació (art.109)- [art.92]
Es suprimeix la classe de cooperatives mixtes i es substitueix per
cooperatives integrals.
Encara que no figuri en aquesta classificació, la llei preveu una nova clase de
cooperatives denominades cooperatives de foment empresarial. (Veure la
disposició adicional tercera).
Cooperatives agràries (arts. 110 i 111)- [arts.93 a 95}.



Definició i objecte (art.110)- [art.93].

L’apartat 1, queda modificat en els següents termes: La cooperativa agrària és
la cooperativa que té per objecte la producció, la transformació i la
comercialització dels productes obtinguts a les explotacions o a les terres
dels socis, i accessòriament, la prestació de serveis i subministraments i, en
general qualsevol operació i servei amb l’objectiu d’assolir la millora
econòmica, social o tècnica dels socis de la matiexa cooperativa.
L’apartat 2, es de nova redacció: Els socis comuns de la cooperativa agrària
són els titulars d’explotacions agrícoles, ramaderes i forestals i les persones
que participen en l’activitat cooperativitzada agrària aportant llur producte
a la cooperativa. Són socis col·laboradors els que duen a terme les activitats
d’aquest article i no es poden considerar socis comuns.
L’apartat 3 de la nova llei correspont al 2 de la derogada, pero s’hi afegit el
següent final: Per el compliment de llurs objectius, poden, entre altres
activitats, prestar serveis per a la mateixa cooperativa i amb personal propi,
que consisteixin en la realització de feines agràries o altres d’anàlogues en
les explotacions i a favor dels socis, d’acord amb la legislació estatal
aplicable.
L’apartat 4 de la nova llei correspont a l’apartat 3 de la llei derogada.
Cooperatives marítimes, fluvials o lacustres (art.113) – [art.96].
No hi cap modificació.
Cooperatives d’assegurances (art.114) – [art.97].
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No hi cap modifació.
Cooperatives de consumidors i usuaris (arts.115 a 117) – [arts.99 a 101]
Es suprimeix l’article 99 de la llei derogada que portava per rúbrica “Nombre
mínim de socis”. En la resta d’articles no hi cap modificació.
Cooperatives de crèdit (arts.118 a 120) – [arts.102 a 104].
No hi ha cap modificació.
.
Cooperatives d’ensenyament (art.121) – [art.105].


Objecte (art.121) – [art.105].
En l’apartat 2 es substitueix la referència a les cooperatives mixtes, per les
integrals.
En l’apartat 3, quan es refereix a les cooperatives de consum sumprimeix la
menció al nombre mínim de socis.

Cooperatives d’habitatges (arts. 122 a 127) – [arts.106 a 111].


Règim econòmic (art.124)- [art.108].
En l’apartat 2 és modifica el percentatge de dotació al fons de reserva
obligatori, passant del 75% al 90%.



Transmissió d’habitatges (art.125) – [art.109]
En l’apartat 5, que es refereix al dret de retracte, es suprimiexen les
mencions als articles del Codi Civil espanyol, i es substitueix per: En aquest
cas, el comprador ha de desembolsar el preu que estableix l’apartat 2,
incrementat amb les despeses necessàries i útils fetes en l’habitatge
venut, i el soci transmisor s’ha de fer càrrec de les despeses del contracte
i de qualsevol altre pagament legítim fet per la venda.

Cooperatives sanitàries (art.128) – [art.112].


Objecte i normes aplicables (art.128)- [art.112].

Es modifica el últim punt de l’apartat 3, en els següents termes: S’apliquen a
aquestes cooperatives, a més dels preceptes d’aquesta llei, els de la legislació
sanitària.
Cooperatives de serveis (art,129) – [art.113].
No hi ha cap modificació
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Cooperatives de treball associat (arts.130 a 135) –[114 a 118].


Objecte (art.130) – [art.114]
Es modifica el número mínim de socis que pasa de tres a dos.



Límits a la contractació (art.131) – [115]
S’hi afegeix un un nou apartat. f) els treballadors amb contracte de
treball que rebutgin expressament la proposta de la cooperativa per a
adquirir la condició de socis. En tot cas, el nombre de treballadors en
actiu que hagin renunciat expresament a ésser socis no pot ésser
superior al nombre de socis actius existents en aquell moment.



Període de prova per l’admissió de nous socis (art.133) – [art.117].
L’apartat 1. queda redactat així: Els estatuts socials poden establir com a
requisit per l’admissió de nous socis un període de prova que no pot ésser
superior a un any, que tantnateix, no es aplicable si l’aspirant porta
almenys com a treballador en la cooperativa un temps igual o superior
al dit període de prova i compleix els requisits estatutaris per a ésser
admés com a soci.



Continuïtat dels socis treballadors en el cas de cessament d’activitats
(art.135)- [article nou].
Si una cooperativa de treball associat cessa, per causes que no li són
imputables, en un contracte de serveis o concessió administrativa i una
nova empresa se’n fa càrrec, els socis treballadors afectats perquè hi
estan desenvolupant llur activitat tenen els mateixos drets i deures que
els haurien correspost si haguessin estat treballadors per compte d’altri,
d’acord amb la legislació aplicable.

Cooperatives integrals (art.136) – [es suprimeix la rúbrica “cooperatives
mixtes” i els articles 119 i 120]


Cooperativa integral (art.136) – [article nou]

1.- Una cooperativa integral és una cooperativa de primer grau que té per
objecte activitats econòmiques o socials pròpies de diferents classes de
cooperatives o les de l’article 109.2. Si la cooperativa integral té producció
agrària i la resta d’activitats econòmiques, serveis o activitats empresarials
estan adraçades a la promoció i millora del medi rural, la cooperativa pot
adoptar la denominació de cooperativa rural.
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2. Les diverses activitats dutes a terme per una cooperativa integral o rural
han de tenir les característiques i cumplir les obligacions essencials i el
requisits fixats per a les cooperatives de les classes corresponents .
3. Els estatuts de les cooperatives integrals o rurals n’han de determinar:
a) Per a cadascuna de les activitats econòmiques o socials, els drets i les
obligacions, tant polítics com econòmics, per els diferents tipus de socis.
b) Els criteris de relació proporcional entre els socis de cadascuna de les
activitats econòmiques o socials pel que fa als drets i les obligacions socials
tant polítics com econòmics.
c) Potestativament, l’atribució d’un vot plural o fraccionat, en la mesura
que aixó sigui necessari per mantenir les proporcions que, pel que fa al dret
de vot a l’assamblea general, hagin establert per els socis de cada activitat
econòmica,
4. En els òrgans socials de les cooperatives integrals hi ha d’haver sempre
una representació de les diferents activitats dutes a terme per la
cooperativa.

12.- Respecte a les cooperatives de segon grau (Tít. I, cap. IX).


Objecte (art.137) – [art.121].

Nova redacció de tot l’article.
1.Les cooperatives de segon grau tenen per objecte la intercooperació, la
integració econòmica o la integració empresarial de les entitats que en són
membres,amb l’extensió o l’abast que estableixin els estatuts respectius.
2. Si la cooperativa de segon grau es constitueix amb la finalitat d’integrar
empreses, pot incloure l’expressió grup cooperatiu en la seva denominació.
3. Els estatuts socials de les cooperatives de segon grau n’han de
determinar:
a) Les àreas d’activitat empresarial integrades, les bases per a l’excerci de
la direcció unitària del grup i les característiques d’aquestes àrees.
b) Les matèries respecte de les quals les propostes de les entitats sòcies són
de carácter indicatiu i no vinculant per la cooperativa de segon grau. En
aquest sentit, s’entenen transferides a la cooperativa de segon grau totes les
facultats directament relacionades amb el seu objecte social, que no hagin
estat estatutàriament excloses, i tenen prioritat els acords i les instruccions
d’aquesta davant les decissions de les entitats agrupades.


Socis (art.138) – [art.122]

A més dels que ja indicava l’article corresponent de la llei derogada, s’hi
incloen: els empresaris individuals sempre que existeixi convergència
d’interessos o necessitats i que els estatuts no ho prohibeixin.


Característiques (art.139) – [art.123]

S’hi afegeix un nou apartat:
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3. En cas de dissolució d’una cooperativa de segon grau la distribució
de l’haver líquid s’ha de fer d’acord amb el que estableix l’article
106.1.e.
Es suprimeix el capítol X i l’article 125 de la llei derogada, que tots dos
portavan per rúbrica “Grups cooperatius.

13.- Respecte als convenis intercooperatius i altres formes de col·laboració
econòmica de les cooperatives (Tít. I, cap. X) – [Tít. I, cap. XI].


Convenis intercooperatius (art.141) –[art.126].
1.Les cooperatives poden subscriure amb altres cooperatives convenis o
acords intercooperatius per al compliment de llurs objectes socials. En
virtud d’aquests convenis o acords, la cooperativa i els seus socis poden
fer operacions de subministraments, lliurament de productes o serveis
en les altres cooperatives signants de l’acord o conveni, sense cap més
restricció que les que es puguin derivar de la singularitat o complexitat
de les operacions cooperativitzades ofertes, dels estatuts socials o de les
disposicions legals. Aqestes operacions tenen la mateixa consideració
que les operacions cooperativitzades amb els socis, llevat de les
operacions amb seccions de crèdit.
2. Les cooperatives que disposin de web corporatiu, en els termes que
estableix aquesta llei, hi han de fer públics els convenis i acords
intercooperatius que subscriguin amb altres cooperatives. Les que no
disposin de web corporatiu han de fer públics els convenis en tauler
d’anuncis de llur domicili social, sens perjudici que puguin arbitrar
altres fórmules de publicitat que considerin adequades per informar els
socis.

14.- Respecte a les condicions de les cooperatives (Tít. I, cap. XI) –[Tít. I, cap.
XII].


Condició de cooperativa com a entitat sense ànim de lucre (art.144) –
[art.129]
En al apartat b), s`hi afegeix: Si hi ha persones que no són sòcies que
formin part del consell rector, aquestes sí que poden ésser remunerades,
sense que aquesta circumstància alteri la condició d’entitat sense ànim
de lucre.

15.- Respecte de lles federacions i la confederació de cooperatives de
Catalunya (Tít. II).


Disposicions generals (art.145) – [art.130]
Introdueix modificacions en els següents termes:
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1.Amb la finalitat de representar, defensar i promoure llurs interessos, les
societats cooperatives regulades per aquesta llei poden constituir
federacions de cooperatives.
2. Les federacions de cooperatives poden constituir confederacions.


Naturalesa i legislació aplicable (art.146) – [art.131].
S’hi inclou un segon apartat amb aquest text:
2.La constitució i el funcionament de les federacions i les confederacions
resten subjectes al règim establert per les cooperatives de segon grau,
sens perjudici de les excepcions que estableix aquesta llei.



Federacions de cooperatives (art.147) – [art.132]
En el primer apartat s’afegeix el següent paràgraf: Les societats agràries de
transformació, les entitats que associen agrupacions de prodeuctors
agraris i les fundacions relacionades amb l’activitat agrària, ramadera o
forestal es poden integrar, encara que no tinguin la condició de societats
cooperatives, a les federacions de cooperatives.
L’apartat b) queda amb la següent redacció: La promoció i l’organització
de cooperatives i associacions, i també l’orientació i la formació tant
d’aquestes com de socis i, si escau, de la ciutadania en general.
L’apartat c) queda amb la següent redacció: La promoció i la realització
d’estudis, publicacions, certàmens, exposicions i altres activitats que
facin referència al moviment cooperatiu.
Es suprimeix l’apartat 4 del article corresponent de la llei derogada.



Confederació de Cooperatives de Catalunya (art.148) – [art.133].
L’apartat 1.queda amb la següent redacció: La Confederació de
Cooperatives de Catalunya és l’òrgan màxim de representació de les
cooperatives i de les federacions, i també el màxim interlocutor amb
l’Administració.
L’apartat 2 presenta les modificacions que s’indican:
2. Correspon a la Confederació de Cooperatives de Catalunya:
a) La representació pública i la defensa del cooperativisme, de manera que
pot excercir les accions legals pertinents.
b) La participació en la difusió dels principis i els valors cooperatius i la
promoció de l’educació i la formació cooperatives.
c) La coordinació o l’organització de serveis d’interés comú per a les
cooperatives que es realitzin mitjançant les federacions de
cooperatives.
d) Tota altra activitat de naturalesa anàloga que es reculli en els estatuts
socials i que sigui beneficiosa per el cooperativisme i les seves entitats.
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L’apartat 3. queda amb aquesta redacció: La Confederació de Cooperatives
de Catalunya ha d’esser integrada per federacions generals de
cooperatives.
L’apartat 4. queda amb aquesta redacció: Els estatuts socials de la
Confederació de Cooperatives de Catalunya n’han d’establir
l’organització, els òrgans de direcció, d’execució i de control i les normes
per a elegir-los i, si escau, els criteris concrets de representació de cada
sector que la integra.
16.- Respecte de l’Administració Pública i el cooperativisme (Tit. III).
Inspecció, règim sancionador i desqualificació (Tit. III, cap. I)


Inspecció de cooperatives (art.149) – [art.134].
Es modifica el punt 2., amb el següent text: Les societats cooperatives són
subjectes responsables de les accions i omissions contràries aquesta llei i
a les normes que la despleguen i als estatuts socials, sens perjudici de les
responsabilitats personals exigibles al consell rector, direcció o gerència ,
persones amb poders generals, interventors o liquidadors.
S’hi afegeix el punt 3., amb aquest text: Les dades de carácter personal
que consten en el Registre de Cooperatives de Catalunya poden ésser
comunicades a la Inspecció de Treball o al departament amb
competències en materia de seccions de crèdit de les cooperatives, per a
l’excercici de les funcions pròpies d’aquests òrgans en matèria de
cooperatives.



Infraccions (art.150) – [135]
Respecte les greus:
Pasa a ser infracció greu: a) No tenir o no portar al dia els llibres socials o
els llibres de comptabilitat obligatoris per un termini superior a sis
mesos , a comptar del darrer assentament fet. (Aquesta infracció en la llei
derogada es considerava lleu).
Nova infracció greu: g) No haver presentat a l’assamblea general
ordinària els comptes anuals per aprovar-los dins els sis mesos següents
al tancament de l’excercici enconòmic d’acord amb el que disposa
l’article 43,5 .
Respecte a les molt greus.
L’apartat a) queda redactat així: No destinar als recursos corresponents als
fons de reserva obligatori i al fons d’educació i promoció cooperatives,
en els casos i per l’import establerts per llei, pels estatuts o per un acord
de l’assamblea general.
En el apartat b) es modifica el percentatge de socis que poden demenar
l’auditoria de comptes pasa del 15% al 10%.
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Es suprimiexen els apartats f) i g) de l’article corresponent de la llei
derogada.


Sancions (art.151) – [art.136].

Per major claredat hem confeccionat aquest esquema de sancions de multa:
Per les infraccions lleus:
- En grau minim: de 150 a 300 Eu.
- En grau mig: de 301 a 450 Eu.
- En grau màxim de 451 a 600 Eu.
Per les infraccions greus:
- En grau mínim: de 601 a 1.600 Eu.
- En grau mig: de 1.601 a 2.400 Eu
- En grau màxim de 2.401 a 3.000 Eu.
Per les infraccions molt greus:
- En grau mínim: de 3.001 a 22.000 Eu.
- En grau mig: de 22.001 a 41.000 Eu.
- En grau maxim de 41.001 a 60.000 Eu
La comissió d’una infracció molt greu també pot ser sancionada d’acord amb
el que estableix l’article 153, amb la desqualificació de la cooperativa.
2.La graduació de la infracció i de la sanció corrresponent s’aplica en funció
de les conseqüencies econòmiques i socials que produeixin, del nombre de
socis de la cooperativa, de la mala fe de la persona infractora, de la
dimensió econòmica dels fets, del volum d’operacions de la cooperativa, de
la reincidencia i de l’incompliment d’advertiments, requeriments i
requeriments previs
3. Hi ha reincidencia quan es comet una infracció del mateix tipus i
qualificació de la que va motivar una sanció anterior en el termini d’un any
de la comissió d’aquesta. En aquest cas, la resolució sancionadora és ferma i
la infracció es qualificada en el grau màxim.
4. Si les circumstàncies descrites per l’apartat 2 no s’aprecien rellevants a
l’efecte de la gradació, la sanció s’imposa en grau mitjà.
5. La imposició d’una sanció pel fer d’haver comés una infracció molt greu
pot comportar la sanció accesoria d’exclusió, per un temps no inferior a un
any ni superior a tres, de la possibilitat d’obtenir tot tipus d’ajut,
bonificacions o subvancions de carácter públic, qualsevol que en sigui la
finalitat.
6. En el cas de la infracció greu establerta per les lletres b i h de l’article
150.2,la persona encarregada del Registre de Cooperatives no ha
d’inscriure cap més asentament nou en el full d’inscripció de la cooperativa
fins que no s’hi dipositin els comptes anuals dels tres darrers exercicis o no
se n’inscriguin els actes d’inscripció obligatòria, sens perjudici de la sanció
econòmica que s’imposi per la infracció comesa.
7. Resten exclusos de la prohibició a què fa referència l’apartat 6
d’inscriure nous assentaments en el Registre de Cooperatives per infracció
greu d’una cooperativa els títols relatius a :
a) El cessament o la dimissió de persones de l’administració, la gerència, la
direcció o liquidadors.
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b) La revocació o la renúncia de delegacions de facultats i la revocació o la
renúncia de poders.
c) La dissolució de la societat i el nomenament de liquidadors.
d) Els assentaments ordenats per l’autoritat judicial o administrativa.
8. Correspon als delegats territorials del departament competent en matèria
de cooperatives imposar les sancions de fins a 600 euros; al director general
competent en matèria de cooperatives , les sancions de fins a 3.000 euros, i
al conseller competent en la matèria, les sancions de fins 60.000 euros.
9. La tramitació dels expedients sancionadors iniciats en virtut d’una acta
emesa per la inspecció financera ha de respectar la normativa del
procediment administratiu i, específicament, la normativa del procediment
sancionador aplicable als àmbits de competencia de l’Administració de la
Generalitat. La tramitació dels expedients sancionadors iniciats en virtud
d’una acta emesa per la Inspecció de Treball ha de respectar la normativa
especial d’imposició de sancions per infraccions de l’ordre social, amb les
especificitats establertes per aquesta llei. En tot cas, el coneixament dels
recursos en via jurisdiccional que es puguin suscitar contra les resolucions
administratives dictades en els dits expedients sancionadors correspon a la
jurisdicció contenciosa administrativa.
10.En el supòsit de pluralitat d’infraccions recollides en un únic expedient
sancionador, té la competència per imposar la sanció per totes les
infraccions qui la tingui per imposar la de més quantia.


Prescripció (art.152) – [art. 137]
Les lleus prescriuen al cap d’un any.
Les greus prescriuen al cap de dos anys, i
Les molt greus prescriuen al cap de tres anys.
3.Totes les sancions prescriuen en el termini de tres anys, a comptar de
la seva fermesa



Desqualificació de les cooperatives (art.153) – [138].

Aquest article ha sofert importants modificacions, per major claredat, el
transcribim íntegre, indicant en negretes les novetats.
1.Pot ésser causa de desqualificació d’una cooperativa:
a) La comissió d’una infracció molt greu de normes imperatives o prohibitives
d’aquesta llei, si és de grau màxim.
c) La inactivitat dels òrgans socials durant dos anys consecutius.
d) La reducció del nombre de socis per sota del mínim legal per un període
superior a un any.
e) La no incorporaciód’un tercer soci, en les cooperatives constituïdes amb
dos socis, en el termini i la forma que estableix l’article 12.1.
2.Les lletres b,c i d de l’apartat 1 s’han d’entendre aplicables en el cas que
la cooperativa no hagi acordat la dissolució que regula l’article 102.
3.El departament competent en matèria de cooperatives pot incoar un
expedient de desqualificació a les cooperatives que incorrin en qualsevol
dels supòsits de l’apartat 1.
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4. El procediment de desqualificació d’una cooperativa s’ha d’ajustar a la
normativa de procediment administratiu, amb les particularitats següents:
a) Un cop in coat l’expedient de desqualificació en els supòsits a que es
refereixen les lletres b,c,d i e de l’apartat 1, el departament competent
en matèria de cooperatives ha de notificar la incoació i donar un termini
de mesos a la cooperativa, a comptar de la data de la notificació, perquè
esmeni la causa de la desqualificació o perquè, dins d’aquest termini,
presenti les al·legacions, els documents i les justificacions que consideri
pertinents. En el supòsit que estableix la lletre a de l’apartat 1, s’ha de
donar audiència a la cooperativa, que pot presentar, en un termini no
inferior a quinze dies ni superior a un mes, les al·legacions, els
documents i les justificacions que consideri pertinents. Si no és posible
fer efectives les notificacions el tràmit es compleix amb la publicació de
l’avís que pertoqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; en
aquest cas , els terminis anteriorment indicats es computen a comptar
de la data de la publicació. En qualsevol cas, el procediment de
desqualificació s’ha de resoldre en el termini de dotze mesos d’ençà de
llur incoació.
b) Es pot presentar un recurs contención administratiu contra la
resolució administrativa de desqualificació, en aquest cas, no és
ejecutiva fins que no se n’ha dictat la sentència ferma.
5. La resolució de desqualificació, dictada pel conseller competent en
matèria de cooperatives, ha d’ésser publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Amb aquesta publicació s’entén notificada la
resolució a la cooperativa desqualificada, sense necessitat de fer cap
notificació individualitzada, quan en la instrucció del procediment hagi
quedat acreditat que la noficació a què fa referència l’apartat 4.a no
s’ha pogut fer efectiva, en la forma que estableix la normativa de
procediment administratiu, perquè la cooperativa és desconeguda en el
domicili social que consta en el Registre de Cooperatives.
6. Un cop la resolució de desqualificació esdevé ferma, la cooperativa
s’ha de disoldre o transformar-se en el termini de sis mesos desde que
sigui ejecutiva la resolució administrativa de desqualificació. Des del
moment en qué s’acorda la resolució de desqualificació i fins que no hagi
transcurregut el dit termini de sis mesos, s’ha d’anotar preventivament
la desqualificació en el Registre de Cooperatives de Catalunya.
Transcurregut el dit termini de sis mesos des que sigui ejecutiva la
resolució administrativa, la desqualificació té efectes registrals d’ofici i
implica la dissolució forçosa de la cooperativa i l’inici del procediment
de liquidació.
7. La liquidació de la cooperativa desqualificada s’ha de fer en el
termini de tres anys a comptar des que la resolució de desqualificació
esdevé ferma, d’acord amb el que estableixen els articles 104, 105 i
106.Un cop transcurregut aques termini s’ha d’actuar d’acord amb el
que estableix l’article 107.

17.- Respecte a la promoció cooperativa (Tít. II, cap. II).


L’administració i el foment cooperatiu (art.154) – [art.140].
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Aquest article té una nova redacció
1.La Generalitat reconeix la importància de l’economia social i, en
concret, de les cooperatives i el moviment cooperatiu per el
desenvolupament econòmic i social de Catalunya. Per això, en
compliment del que disposen els articles 124 i 45.5 de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, ha d’estimular les iniciatives de l’economia
social adoptant mesures que afavoreixin les formes de participació a
l’empresa, l’accés dels treballadors al mitjans de producció i la cohesió
social i territorial.
2. La Generalitat mitjançant el departament competent en matèria de
cooperatives, ha de fomentar l’activitat que duen a terme les
cooperatives amb mesures que afavoreixin la creació d’ocupació, la
col·laboració i la internacionalització de les cooperatives i que reforcin
les vies de finançament d’aquestes societats.
3.- La Generalitat, en l’àmbit de les seves competències, pot promoure
l’aplicació d’incentius fiscals favorables a les cooperatives i l’eleboració
de normes que facilitin la constitució i el funcionament de les societats
cooperatives, especialment quan les activitats tinguin una funció social i
d’interés general.
4. Els departaments de la Generalitat, en l’àmbit de les seves
competències, han d’adoptar les mesures adequades per a promoure el
cooperativisme i l’economia social, especialment en tos els nivells de
l’ensenyament, introduint la matèria en els plans educatius i també en
els mitjans de comunicació de titularitat pública o que rebin algun tipus
de suport Públic.
5. La Generalitat ha d’impulsar els mecanismos necessaris i adoptar les
disposicions normatives que calgui per a promoure, en projectes viables,
la continuïtat de l’activitat empresarial mitjançant
la fórmula
cooperativa o altres fórmules de l’economia social, en els supòsits de
jubilació o cessament de l’activitat per part de l’empresari i en els casos
d’empreses en dificultats per continuar l’activitat.
6. Les administracións públiques han de promoure la cooperació
publicoprivada amb entitats de l’economia social en diversos àmbits,
entre els quals els de la innovació, la gestió d’equipaments i serveis
públics, les actuacions comunitàries, la promoció econòmica, la
participació ciudadana, l’habitatge social, les asegurances, el
finançament, la sanitat, els serveis socials i la salud pública.


Mesures especials de foment cooperatiu (art.155) – [arts. 147; 148; i 141).

L’apartat 1 d’aquest article té el mateix contingut que l’article 147 de la llei
derogada.
L’apartat 2 d’aquest article té el mateix contingut que l’article 148 de la llei
derogada.
L’apartat 3 d’aquest article té el mateix contingut que l’article 141 de la llei
derogada.
L’apartat 4, disposa: Les cooperatives tenen dret de preferencia en casos
d’empat en les ofertes econòmiques corresponents a procediments licitatoris
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per a l’execució d’obres o provisió de serveis convocats per les
administracions públiques.

18.- Respecte Consell Superior de la Cooperació (Tít. IV)
Consell Superior de la Cooperació ( Tít.IV, cap. I)
En aquest capítol es suprimeix l’article 151 de la llei derogada.


Naturalesa jurídica (art.156) – [arts. 152 i 154].

En l’apartat 1 té el mateix contingut que l’article 152 de la llei derogada, pero a
més s’hi inclou: la resolució extrajudicial de conflictes.
L’apartat 2, correspondria, per la rúbrica, al art.154 de la llei derogada, pero té
un altre redacció: La regulació de la composició, l’organització i el
funcionament del Consell Superior de la Cooperació s’ha de fer per
reglament.


Competències (art.157) – [art. 153]

Nova redacció.
Correspon al Consell Superior de la Cooperació les competències següents:
a) Informar preceptivament amb relació a les normes i les disposicions
legals que afecten a les cooperatives, difondre aquestes normes i
disposicions i impulsar totes les accions encaminades a facilitar la
intercooperació i l’acció conjunta dels departaments de la Generalitat
representats en el Consell per a promoure la cooperació.
b) Cumplir les funcions de conciliació, mediació i arbitratge en els temes
que estableix aquesta llei.
c) Debatre i discutir, en general, les qüestions que afecten al sector
cooperatiu.
d) Elaborar propostes d’actuació en el camp de les polítiques públiques de
foment de la creació, consolidació i creixament de cooperatives,
especialment pel que fa a les mesures de foment cooperatiu dels articles 154
i 155.
e) Fer un debat monogràfic anual sobre el progrés del cooperativisme a
Catalunya.
Conciliació, mediació i arbitratge (Tit.IV, Cap. II)


Conciliació, mediació i arbitratge (art.158) – [art. 157].

La novetat més important d’aquest capítol i de l’únic article de que consta, és la
introduccó de la mediació, com a fórmula extrajudicial de resolució de
conflictes.
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Cal destacar, també, la menció a la posibilitat, en relació a l’arbitratge, que la
designació d’àrbitres recaigui en el director general competent en la matèria,
que és el vicepresident primer del Consell Superior de la Cooperació.
19.- Respecte a la jurisdicció I competència (Tít. V)


Jurisdicció i competencia (art.159) – [art.158]

Els dos primers apartats d’aquest article quedan redactats així:
1. Per el coneixament i la resolució dels litigis que es puguin suscitar a
l’empara d’aquesta llei, cal acollir-se a la jurisdicció competent. Els
conflictes entre socis treballadors o socis de treball i llurs cooperatives amb
relació a les matèries regulades per l’article 132 s’han de plantejar davant
la jurisdicció social.
2. Les qüestions de fet que es plantegin entre socis d’una cooperativa, entre
Socis d’una cooperativa i la cooperativa a la qual pertanyen, entre una
cooperativa i la federació on es trobi afiliada, entre cooperatives o entre
aquestes i la Confederació de Cooperatives de Catalunya poden ésser
plantejades per a la conciliació, la mediació o l’arbitratge al Consell
Superior de la Cooperació.
L’apartat 3 de la nova llei té el mateix contingut qué l’apartat 4 de l’article
corresponent de la llei derogada.
20.- Respecte a les disposicions adicionals
Cal destecar-ne:


Tercera. Cooperatives de foment empresarial
1.Les cooperatives de foment empresarial són les que tenen per objecte
social prioritari el suport a la creació i el creixament d’activitats
econòmiques i socials desenvolupades per nous emprenedors.
2.Les cooperatives de foment empresarial han de fixar com a prioritat,
en el marc de l’activitat cooperativitzada, la iniciativa emprenedora dels
socis i promoure-la per mitjà d’activitats com l’orientació professional,
la facilitació d’habilitats empresarials precises per el desenvolupament
de cadascuna de llurs activitats, la tutorització d’aquestes activitats en
els primers anys d’exercici o la prestació de determinats serveis comuns
als socis que els proporcioni un àmbit on desenvolupar llur activitat
professional.
3. La classe de cooperativa de foment empresarial s’ha de regular per
reglament.

* Setena Modifcació del Decret 203/2003.
Modifica la secció primera del capítol IV del Decret 203/2003, de l’1
d’agost, sobre l’estructura i el funcionament del Registre General de
Cooperatives de Catalunya.

- 45 -



Vuitena: Introducció del cooperativisme en els plans d’ensanyament
[ar.140].
El Govern ha de presentar al Parlament un pla per a fomentar la
matèria i la pràctica del cooperativisme en plans d’ensanyament públics.

DISPOSICIONS TRANSITORIES


Primera, apartat 2

El contingut de les escriptures i dels estatuts de les societats cooperatives
constituïdes abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei no pot ésser aplicat si
s’hi oposa, i els preceptes estatutaris contraris a aquesta norma són nuls de
ple dret.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Resta derogada la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives.

ENTRADA EN VIGOR
El cap de vint dies d’haver estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya..
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